Hòa Thuận tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Thứ tư, 29 Tháng 6 2022 08:48

Vừa qua, UBND phường Hòa Thuận phối hợp với Công an phường tổ chức hội nghị Tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
cho chủ cơ sở và người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, buôn
bán trên địa bàn phường.

Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Trương Hoàng Anh, Đội trưởng đội Quản lý hành
chính về trật tự xã hội Công an thành phố Tam Kỳ; đồng chí Trần Kim Hà, PCT. UBND phường,
đồng chí Bùi Văn Phương, Trưởng công an phường và hơn 50 người là chủ cơ sở và người lao
động của các cơ sở kinh doanh, buôn bán tại địa bàn phường Hòa Thuận.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày nhiều văn bản pháp luật có liên
quan đến công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ đã ban hành trong tình hình mới hiện nay và truyền
đạt một số kiến thức cơ bản trong công tác PCCC như: vị trí, tầm quan trọng, nguyên tắc, tính
chất của công tác PCCC; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đối với
công tác PCCC; những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; thông tin tình hình cháy, nổ tại địa
phương và trên cả nước trong thời gian gần đây. Đồng thời, báo cáo viên cũng truyền đạt một số
biện pháp phòng cháy chữa cháy tại chỗ; hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ,
những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kết thúc hội nghị, nhiều cơ sở kinh doanh, buôn bán đã đăng ký
với UBND Phường trang bị thêm bình chữa cháy xách tay cho gia đình và cơ sở kinh doanh
nhằm đảm bảo an toàn PCCC một cách hiệu quả nhất.

Hội nghị tuyên truyền luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã góp phần nâng cao kiến thức và ý thức
trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, buôn bán đối với hoạt động phòng cháy,
chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy
ra./.
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